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Catalonia Sacra, una ini-
ciativa dels bisbats cata-
lans per difondre el seu pa-
trimoni, proposa per avui
(12 h) una conferència del
Dr. Jaume Puig i Oliver al
voltant de la basílica de
Sant Feliu de Girona a tra-

vés de l’important fons de
manuscrits de la seva bi-
blioteca. Aquesta és la pri-
mera activitat que Catalo-
nia Sacra proposa aquest
curs al Bisbat de Girona.
El primer catàleg conegut
d’una biblioteca gironina
antiga és justament el de
la biblioteca de Sant Feliu,
i data de 1310. Antiga ca-

tedral, les peripècies his-
tòriques del temple han
tingut influència en l’evo-
lució del seu paper com a
motor espiritual de la ciu-
tat. A través d’aquesta bi-
blioteca es poden esbrinar
els alts i baixos que ha vis-
cut en cada època i contex-
tualitzar la posició de Sant
Feliu en el marc eclesiàstic
de Girona i de la Catalunya
Vella. L’agenda cultural de
Catalonia Sacra també ha
previst per aquest curs
una visita al monestir de
Sant Salvador de Breda (6
d’abril) i una altra al Palau
Episcopal de Girona (1 de
juny). ■
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La sisena edició del festi-
val Domini Màgic, organit-
zat per la Càtedra Joan Vi-
nyoli de poesia contempo-
rània de la Universitat de
Girona, se celebrarà el cap
de setmana del 5 al 7
d’abril a diversos espais de
Santa Coloma de Farners,
però incorpora una sèrie
d’activitats prèvies, des de
dimarts vinent, que inclo-
uen l’obertura d’una llibre-
ria pop-up de poesia i un
cicle d’actes dedicats al
poeta i dramaturg Joan
Brossa amb motiu del seu
centenari. Les activitats
paral·leles més destacades
son la xerrada de Jordi Ar-
tigal sobre el projecte de
Connexió Papyrus de re-
distribució de llibres usats
(dia 26, 19 h); l’exposició
A escena. Personatges
brossians, a la Casa de la
Paraula, amb el comissari
de l’Any Brossa, Manel
Guerrero (dia 29, 20 h); la
presentació de l’edició fac-
símil del poema “Els frens
de l’Euga”, amb una carpe-
ta il·lustrada per Modest
Cuixart (dia 29, 20.30
h9), i la presentació del lli-
bre Melcior Font: guerri-
ller cultural, a la llibreria
Poètica, amb Pau Vinyes i
Rubén Doll-Petit (dissabte
30, 12 h).

Pel que fa a la progra-
mació estricta del festival
Domini Màgic, començarà
el divendres 5 d’abril amb
un acte institucional a la
Casa de la Paraula (18 h),
seguit de la taula rodona
La poesia sobreviu, amb
Ester Andorrà, Jordi Cor-
nudella i Guillem Terri-
bas, moderats per Roger
Vilà. Al vespre (20 h), Nú-
ria Candela llegirà Brossa.
Per dissabte 6 d’abril és
previst un itinerari vinyo-

lià amb Carme Sansa (10
h), l’espectacle familiar
Poematemàgia, un recital
de poesia amb Teresa Pas-
cual, Mireia Calafell i Jau-
me Coll Mariné, i un con-
cert de Roger Mas, que
presentarà Parnàs a l’Au-
ditori (21.30 h). Final-
ment, el 7 d’abril, hi haurà
una caminada matinal al
parc de Sant Salvador
amb el poeta Jordi Llavina
i una Poetry Slam a La
Vermuteria. ■

El festival de Santa Coloma amplia el
programa amb un cicle sobre Brossa
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El cartell de la sisena edició del festival reprodueix un
retrat de Vinyoli obra de Mim Juncà ■ FESTIVAL DOMINI MÀGIC


